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सपंादकीय 

 

॥ मङ्गलाचरणम ्॥ 

जाबाल्यपुनिषद्वदे्यपदतत्त्वस्वरूपकम ्। 

पारमशै्वयानवभव ंरामचन्द्रपद ंभज े॥ 

जाबाल्युपनिषदाद्वारे जाणण्यास योग्य, पदतत्त्व स्वरूप, पारमैश्वयााच्या वैभवािे संपन्न 

रामचंरपदाचे मी सेवि, भजि करतो. 

जाबाली व नपप्पलाद मिुी यांचा संवाद यामध्ये वर्णाला आि.े नपप्पलाद मुिींिी तत्त्व 

काय, जीव कोण, पशू कोण, ईश्वर कोण आनण मोिाचा उपाय काय ि ेप्रश्न नवचारले आिते. तेव्िा 

जबालींिी उत्तर दतेािा सांनगतले की, जीव पशू असूि मिादवे पशपुती आिते आनण तयांिा जाणणे 

म्िणजे मोि िोय. पशपुतींचे ज्ञाि नवभूती िारण केल्यामुळे िोईल असे सांगूि भस्म िारण 

करण्याचा नविी सांनगतला आि.े निपुंड्र याच्या तीि रेषांचे सनवस्तर वणाि आि.े ि ेनिपुंड्र िारण 

करणारा सवा पातकांपासिू मुक्त िोतो अस ेसांगूि उपनिषद समाप्त िोते. 

eBook Publication Pvt. Ltd.®
  या पुस्तकाचे प्रकाशि करण्याचे मान्द्य केल ेतयाबद्दल 

मी तयांचा नवशेष आभारी आि.े वाचकांिा ि ेछोटेखािी अप्रनसद्ध  उपनिषद आवडले, अशी आशा 

व्यक्त करतो. बाकी यशापयशबद्दलच्या अवघ्या आशा श्रीरामापाण !!  

डॉ.िीलशे जोशी  

नवजया दशमी, ११ ऑक्टोबर २०१६ 
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जाबाल्यपुनिषत ् 

------------------------------------------------------------------- 

॥ मङ्गलाचरणम ्॥ 

जाबाल्यपुनिषद्वदे्यपदतत्त्वस्वरूपकम ्। 

पारमशै्वययनवभव ंरामचन्द्रपद ंभज े॥ 

जाबाल्युपनिषदाद्वारे जाणण्यास योग्य, पदतत्त्व स्वरूप, पारमैश्वयायच्या वैभवािे संपन्न 

रामचंरपदाचे मी सेवि, भजि करतो. 

॥ शानन्द्तपाठः ॥ 

ॐ आप्यायन्द्त ुमामाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्ःु श्रोत्रमथो बलनमनन्द्रयानण च ॥ सवायनण सव ं

ब्रह्मोपनिषद ं माह ं ब्रह्म निराकुया ं मा मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस््वनिराकरण ं मसे्त ु

तदा्मनि निरत ेय उपनिष्स ुधमायस्त ेमनय सन्द्त ुत ेमनय सन्द्त ु॥ 

ह ेपरब्रह्म, परमा्मा ! माझी अंगे, वाणी, राण, डोळे, काि, सगळी इंद्ररये आनण शक्ती 

पररपुष्ट होवोत. उपनिषदांमध्ये रनतपादि केलले ेसवयस्वरूप ब्रह्माचा मी अस्वीकार करू िये आनण 

्या ब्रह्मािे माझा कधीही परर्याग करू िये. ्याचे माझ्याशी अतूट संबंध राहोत. माझ्याशी 

अतूट संबंध राहोत. उपनिषदामंध्ये रनतपादि केलेला धमय जो परमा््यामध्ये निरत असतो, तो 

माझ्यामध्ये निरंतर राहोत, तो माझ्यामध्ये निरंतर राहोत. 

ॐ शानन्द्तः शानन्द्तः शानन्द्तः ॥ 

=== 

हररः ॐ ॥  

अथ हिै ंभगवन्द्त ंजाबालल ंपपै्पलाद्रदः परच्छ भगवन्द्म ेब्रनूह परमतत्त्वरहस्यम ्। ककं तत्त्व ं

को जीवः कः पशःु क ईशः को मोक्ोपाय इनत । 

एकदा भगवाि जाबलींकड े नपप्पलाद मुिी गेले आनण ्हणाले, “ह े भगवि् ! मला 

परमतत्त्वाचे रहस्य सांगा. तत्त्व काय आह,े कोण जीव आह,े कोण पश ूआह,े कोण ईश्वर आह ेआनण 

मोक्ाचा उपाय कोणता आह े? ” 
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स त ं होवाच साध ु पषृ्ट ं सव ं निवदेयानम यथाज्ञातनमनत । पिुः स तमवुाच कुतस््वया 

ज्ञातनमनत । पिुः स तमवुाच षडाििाद्रदनत । पिुः स तमवुाच तेिाथ कुतो ज्ञातनमनत । पिुः स 

तमवुाच तिेशेािाद्रदनत । 

पिुः स तमवुाच कथं तस्मात्तिे ज्ञातनमनत । पिुः स तमवुाच तदपुासिाद्रदनत । पिुः स 

तमवुाच भगवन्द्कृपया म ेसरहस्य ंसव ंनिवदेयनेत । 

भगवाि जाबाली ्हणाले, “ तू अनतशय चांगल ेनवचारलेस. सगळे मला जस ेमाहीत आह,े 

तसे निवेदि करतो.” 

पुन्द्हा पैप्पालादी मुिींिी नवचारल,े “ तु्हांला ह े कस े समजल े ?” भगवाि जाबाली 

्हणाले, “ कार्तयकेयाकडूि समजले” पुन्द्हा पैप्पालादी मुिींिी नवचारले, “ षडाििास कोणाकडूि 

कळले ?” भगवाि जाबाली ्हणाले, महादवेाकडूि समजल.े  

पैप्पालादी मुिींिी नवचारले, महादवेांकडूि कस ेसमजले ? भगवाि जाबाली ्हणाले, 

महादवेांच्या उपासिेमुळे समजल.े पैप्पालादी मिुींिी नवचारले, “ह ेभगवि् ! कृपा करूि मला 

सगळे रहस्यासह सांगावे.” 

स तिे पषृ्टः सव ंनिवदेयामास तत्त्वम ्। पशपुनतरहङ्कारानवष्टः ससंारी जीवः स एव पशःु 

। सवयज्ञः पञ्चकृ्यस्पन्नः सवशे्वर ईशः पशपुनतः । के पशव इनत पिुः स तमवुाच जीवाः पशव 

उक्ताः । त्पनत्वा्पशपुनतः । स पिुस्त ंहोवाच कथं जीवाः पशव इनत । कथ ंत्पनतररनत । 

पैप्पालादी मुिींिी अस े नवचारल्यावर भगवाि जाबालींिी सगळे तत्त्व निवेदि केले, “ 

पशुपती हचे अहकंारािे युक्त होऊि जेव्हा सांसाररक जीव बितात, तेव्हा ्यांिा ‘पशू’ ्हणतात. 

पाच कृतींिी संपन्न, सवयज्ञ, सवेश्वर महादवेच पशुपती आहते.” 

‘पशू’ कोण आह े? अस ेनवचारल्यावर भगवाि जाबाली ्हणाल,े “ जीव हाच पशू ्हणूि 

संबोनधला जातो आनण ्यांचे पती असल्यामुळे महादवेास पशुपती’ ्हणतात.”  

पैप्पालादी मुिींिी पुन्द्हा नवचारले,”जीवास कसे बरे पशू ्हणतात आनण महादवेास 

पशुपती ?” 
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स तमवुाच यथा तणृानशिो नववकेहीिाः पररषेयाः कृषयाद्रदकमयस ुनियकु्ताः सकलदःुखसहाः 

स्वस्वानमबध्यमािा गवादयः पशवः । यथा त्स्वानमि इव सवयज्ञ ईशः पशपुनतः । 

भगवाि जाबाली ्हणाले,” जस ेगवत खाणारे, नववेकहीि, पराधीि, शेतीच्या कामांसाठी 

वापरले जाणारे, सगळी दःुखे सहि करणारे, स्वतःच्या मालकाकडूि बांधूि ठेवले जाणारे गाय, 

बैल, इ्यादी पशू आहते, तसेच जीवदखेील पश ूआह ेआनण ्याचा स्वामी असल्यामुळे महादवेांिा 

‘पशुपती’ ्हणतात.” 

तज्ज्ज्ञाि ंकेिोपायिे जायत े। पिुः स तमवुाच नवभनूतधारणादवे । त्रकारः कथनमनत । 

कुत्रकुत्र धाययम ् । पिुः स तमवुाच सद्योजाताद्रदपञ्चब्रह्ममन्द्त्रभैयस्म सगंहृ्यानिररनत 

भस्मे् यिेिानभमन्द््य मािस्तोक इनत समदु्धृ् य जलिे ससंजृ्ज्य ्यायपुनमनत 

नशरोललाटवक्ःस्कन्द्धनेषवनत नतसनृभस््यायपुनैिय्बकैनस्तस्रो रेखाः रकुवीत । व्रतमतेच्छा्भव ं

सवषे ुवदेषे ुवदेवाद्रदनभरुकं्त भवनत । त्समाचरेन्द्ममुकु्िुय पिुभयवाय । 

पशुपतींचे ज्ञाि कोण्या उपायािे होईल ? पुन्द्हा भगवाि जाबाली ्हणाले,”नवभूती 

धारण केल्यामुळे होईल.” नवभूती कशी धारण करावी ? कुठे कुठे धारण करावी ? 

भगवाि जाबाली ्हणाले, “ सद्योजात ं रपद्यानम1.. इ्यादी पाच ब्रह्मसंज्ञक मंत्रांिी 

भस्माचा संग्रह करावा. ‘अनिररनत भस्म2 इ्यादी मंत्रािे भस्म अनभमंनत्रत करावे. ‘मा िस्तोके’3 

इ्यादी मंत्रािे भस्म पाण्यात नमसळावे. ‘्यायषु’ जमदि4े इ्यादी मंत्रािे मस्तक, ललाट, 

वक्ःस्थळ आनण खांद ेयांवर भस्मलेपि करावे. ‘्यायषु’ जमदि’े आनण ्य्बकं यजामह5े या 

दोन्द्ही मंत्रांचे तीि-तीि वेळा पठि करीत तीि रेषा ओढाव्यात. ह ेशांभवव्रत आह.े सवय वेदांमध्य े

वेद जाणकारांिी ते सांनगतले आह.े मोक् नमळवू इनच्छणाऱयांिी जन्द्म-मृ्यूच्या फेऱयातूि 

सुटण्यासाठी याचे अिुष्ठाि करावे.” 

 

                                                           
1 पञ्चब्रह्ममन्त्र- १. ॐ सद्योजातं रपद्यानम सद्योजाताय वै िमो िमः | भवे भवेिानतभवे भवस्व मां भवोद््वाय िमः || २. ॐ वामदेवाय िमो 

ज्ज्येष्ठाय िमः श्रेष्ठाय िमो रुराय िमः कालाय िमः कलनवकरणाय िमो बलनवकरणाय िमो बलाय िमो बलरमथिाय िमः सवयभूतदमिाय िमो 

मिोन्द्मथाय िमः || ३. ॐ अघोरे्योथ घोरे्यो घोरघोरतरे्यः सवे्यः सवयशवे्यो िमस्तेस्तु रुररूपे्यः || ४. ॐ त्पुरुषाय नवद्मह ेमहादेवाय 

धीमनह | तन्नो रुरः रचोदयात् || ५. ॐ ईशािः सवयनवद्यािामीश्वरः सवयभूतािां ब्रह्मानधपनतब्रयह्मणो ब्रह्मा नशवौ मेस्तु सदा नशवोम् || 
2 भस्म अनभमनन्द्त्रत करण्यासाठी मंत्र- ॐ अनिररनत भस्म वायुररनत भस्म व्योमेनत भस्म जलनमनत भस्म स्थलनमनत भस्म ||  
3 भस्म-पाणी नमश्रण मन्द्त्र- मा िस्तोके तिये मा ि आयुनष मा िो गोषु मा िो अशे्वषु रीररषुः | मा िो वीरान्रुर भानमिो षवधीहयनवषमन्द्तः सदनमत्त्वा 

हवामह े|| ऋ.सं.१.११४.८ ||  
4 भस्माचे नत्रपुण्र करण्यासाठी- ्यायुषं जमदिेः कश्यपस्य ्यायुषम् | यदे्दवेषु ्यायुषं तन्नोस्तु ्यायुषम् || यजु.सं.३.६२ || 
5 नत्रपुण्र करतािा ३-३ वेळा ्हणावयाचा मन्द्त्र- ॐ ्य्बकं यजामह ेसुगलन्द्धं पुनष्टवयधियम् | उवायरुकनमव बन्द्धिान्द्मृ्योमोक्ीय मामृतात् || 

ऋ.सं.७.५९.१२ ||  
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अथ सि्कुमारः रमाण ं पचृ्छनत । नत्रपणु्रधारणस्य नत्रधः रेखा 

आललाटादाचक्षुोराभ्रवुोमयध्यतश्च । 

्यािंतर सि्कुमारांिी नत्रपुंर भस्माचे रमाण नवचारले. नत्रपुंर धारणाच्या तीि रेषा 

कपाळावर डोळे व भुवयांपयंत असाव्यात. 

यास्य रथमा रेखा सा गाहयप्यश्चाकारो रजो भलूोकः स्वा्मा द्रियाशनक्तः ऋग्वदेः 

रातःसवि ंरजापनतदवेो दवेतनेत । 

यातील पनहली रेषा आह,े ती गाहयप्य अिीचे रनतक आह,े रणवाचा अकार, रजोगुण, 

भूलोक, दहेा्मा, द्रियाशक्ती, ऋग्वेद, रातः कालीि, सवि आनण ब्रह्मा दवेतेचे रनतक आह.े 

यास्य नद्वतीया रेखा सा दनक्णानिरुकारः स्वमन्द्तररक्मन्द्तरा्मा चचे्छाशनक्तययजवुदेो 

माध्यनन्द्दिसवि ंनवषणदुवेो दवेतनेत । 

जी दसुरी रेषा आह,े ती दनक्णािी, रणवाचा उकार, सत्त्वगुण, अन्द्तररक्, अन्द्तरा्मा, 

इच्छाशक्ती, यजुवेद, माध्यंद्रदि सवि व नवषण ूयां सवायचे रनतक आह.े 

यास्य ततृीया रेखा साहविीयो मकारस्तमो द्यौलोकः परमा्मा ज्ञािशनक्तः 

सामवदेस्ततृीयसवि ंमहादवेो दवेतनेत । 

जी नतसरी रेषा आह,े ती आवहिीय अिी, रणवाचा मकार, तमोगुण, द्युलोक, परमा्मा, 

ज्ञािशक्ती, सायंकालीि सवि आनण महादवे यांचे रनतक आह.े 

नत्रपणु्र ं भस्मिा करोनत । यो नवद्वान्द्ब्रह्मचारी गहृी वािरस्थो यनतवाय स 

महापातकोपपातके्यः पतूो भवनत । स सवायन्द्दवेान्द्ध्यातो भवनत । स सवषे ुतीथषे ुस्नातो भवनत 

। स सकलरुरमन्द्त्रजापी भवनत । ि स पिुरावतयत ेि स पिुरावतयत े॥ इनत । ॐ स्यनम्यपुनिषत ्

॥ 

ह ेजाणूि जो नत्रपुंर भस्म धारण करतो. नवद्वाि ब्रह्मचारी असो वा गृहस्थाश्रमी असो वा 

वािरस्थाश्रमी असो वा यती असो तो महापातकापासूि, उपपातकांपासूि मकु्त होतो, पनवत्र 

होतो. सगळ्या तीथयक्ेत्री स्नाि केल्याचे फळ ् यास राप्त होते. सवय रुरमंत्रांच्या जपाचे फळ नमळते. 

्याचा पुिजयन्द्म-मृ्यू होत िाही, ्याचा पुिजयन्द्म-मृ्यू होत िाही.(्हणजे तो जीवन्द्मुक्त होतो.) 

ह ेस्य आह,े ह ेउपनिषद आह.े 
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॥ शानन्द्तपाठः ॥ 

ॐ आप्यायन्द्त ुमामाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्ःु श्रोत्रमथो बलनमनन्द्रयानण च ॥ सवायनण सवं 

ब्रह्मोपनिषद ंमाह ंब्रह्म निराकुया ंमा मा ब्रह्म निराकरोदनिराकरणमस््वनिराकरण ंमसे्तु 

तदा्मनि निरत ेय उपनिष्स ुधमायस्त ेमनय सन्द्त ुत ेमनय सन्द्त ु॥ 

ॐ शानन्द्तः शानन्द्तः शानन्द्तः ॥ हररः ॐ त्सत ्॥ 

इनत श्रीजाबाल्यपुनिष्समाप्ता ॥ 

अशा रकारे जाबाल्युपनिषद समाप्त झाले. 

==================================================== 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

जाबाल्यपुनिषद ्

 

जाबाली व नपप्पलाद मुिी याांचा सांवाद यामध्ये वर्णिला आह.े नपप्पलाद 

मुिींिी तत्त्व काय, जीव कोण, पशू कोण, ईश्वर कोण आनण मोक्षाचा उपाय काय ह े

प्रश्न नवचारले आहते. तेव्हा जबालींिी उत्तर दतेािा साांनितले की, जीव पशू असूि 

महादवे पशुपती आहते आनण तयाांिा जाणणे म्हणजे मोक्ष होय. पशुपतींचे ज्ञाि 

नवभूती धारण केल्यामुळे होईल असे साांिूि भस्म धारण करण्याचा नवधी साांनितला 

आह.े निपुांड्र याच्या तीि रेषाांचे सनवस्तर वणिि आह.े ह ेनिपुांड्र धारण करणारा सवि 

पातकाांपासूि मुक्त होतो, असे साांिूि उपनिषद समाप्त होते. 

 डॉ.िीलशे जोशी  

नवजया दशमी, ११ ऑक्टोबर २०१६ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


